
المرحلة االولة  ٨ آذار

عربي

١-المداريس والكيات ستفتح
لكل الطالب

٢-تسطيع أن تقضي وقت
االستراحة و الرياضة خارجامع
اهل بيتك اومع شخصا اخرا

الكن ممنوع في الداخل

٣-عناية االطفال تستطيع
الذهاب اىل العناية قبل

الذهاب اىل المدرسة و

أيضا بعد الرجوع

٤- ابقى في داخل بيتك

٥- ٣٠ شخصا في
الجنازات و ٦ في

األعراس و الحفالت

و ابتداء من ٢٩ من شهر آذار تستطيع
١- قاعدة ٦ او عائلتين في الخارج.

ال يمكن اخطالت عائلتين في
الداخل

٢- الرياضة و اوقات الفراغ و
التنزه في الخارج

٣- منظمة رياضة االوالد و
الراشدين مسموح في الخارج

٤- قللوا من السفر و أيضا
ممنوع السفر إىل الخارج

٥-  األوالد و العائالت في الخارج ١٥



المرحلة الثانية

عربي

عىل االقل ٥ اسابيع من المرحلة االولة ال قبل

من ١٢ نيسان

١- محالت الرياضة ستفتح و الكن
شخص واحد يستطيع أن

يستعملها او مع عاءلة بيته فقط

٢- قاعدة ٦ اشخاص او عائلتين
في الخارج وال يستطاع عائلتين

في الداخل

٣- يستطاع الذهاب اىل
حديقة الحيوانات و

الحدايق العامة

٤- المكاتب والمحالت
الجماعية

٥- المحالت
العناية

٦- المحالت التجارية و
محالت المالبس

٧- المطاعم و القهاوي في الخارج

٨- كل نشاطات االطفال ايضا
العائالت في الداخل١٥

٩- الخدم يستطيعواان يقضوا
الليلة مع العائلة فقط

١٠- تستطيع ان تقضي اليلة خارج
البيت و الكن منعزل

١١- الجنازات ٣٠ شخصا
و ١٥ االعراس والحفالت

٢- خففوا الرحالت وممنوع
السفر إىل الخارج

١٣- الحكومة سوف تبدأ أن تجهز مناسبات وأيضا سوف
تمنح فرص



عربي

المرحلة الثالثة
عىل االقل ٥ اسابيع بعد المرحلة الثانية ليس قبل

١٧ أيار

١- المالهي و محالت السهر
ستفتح في الداخل

٣- الخادم يستطيع أن
يقضي الليلة

٤- منظمة رياضة
في الداخل

٢- ٣٠ شخصا في الخارج 
 قاعدة ٦ اشخاص او عائلتين
في الداخل تخضع للمراجعة

٩- السفر إىل الخارج تخضع
للمراجعة

٥- ٣٠ شخصا بستطيع إقامة
احتفاالت واعياد

٨- حفالت كبيرة في الداخل ١٠٠٠
شخصا او ٥٠% في الخارج ٤٠٠٠

او ٥٠% في الخارج قاعدين
١٠٠٠٠او ٢٥%

٧- كل محالت اإلقامة سوف
تفتح

٦- اقامة احتفاالت في الخارج



عربي

١- ال تحديد عىل اللقاءات االجتماعية

المرحلة الرابعة

٢- محالت السهر

٣- حفالت كبيرة ٤- سهرات كبيرة ال حدود و ال قوانين
و ال تحديد عىل المعيشة

عىل االقل ٥ اسابيع بعد المرحلة الثالثة ليس

قبل ٢١ من شهر حزيران
الحكومة تتمنى من ادخال التابع (تخضع

للمراجعة)
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